
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT 59.  RELIGIONES, IGUALDAD DE GÉNERO  Y DIVERSIDAD SEXUAL 
Coordinadores:  

Rafael Cáceres Feria. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

rcacfer@upo.es 

Fátima Weiss de Jesus. Professora do Departamento de Antropologia e do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, UFAM-Universidade 

Federal do Amazonas - Manaus/ Amazonas /Brasil 

fatimaweiss@gmail.com 

 

“A ideologia de gênero e o PNE: a ofensiva religiosa no campo da educação 
brasileira” 

Amanda André de Mendonça 
Universidade Federal Fluminense – UFF 

amandademendonca@gmail.com 
 

 

O Plano Nacional de Educação – PNE sancionado em 2014 foi tema central de 

discussão por inúmeros movimentos por cerca de dois anos. O projeto sofreu 

uma série de questionamentos de líderes religiosos e da “bancada religiosa” no 

que tange à presença de dispositivos sobre a questão de gênero e orientação 

sexual em seu texto original. Esses grupos religiosos, de ampla 

representatividade na esfera política no Brasil, vêm combatendo fortemente essa 

temática, não só na esfera política institucional, mas por meio do apoio de 

diferentes lideranças que amplificam o tema nos espaços das igrejas e nas redes 

sociais. Essa ofensiva de lideranças religiosas na educação brasileira através da 

temática de gênero e orientação sexual, não é nova, e ilustra um contexto no 

qual a educação tem sido um campo de batalha alimentado com combustível 

religioso. O tema tratado neste trabalho se insere, portanto, na problemática do 

conflito entre o campo educacional e os valores, normas, padrões morais rígidos 

e hegemônicos defendido pelo campo religioso em questão. Nesta perspectiva, 

este trabalho pretende explorar o alcance religioso na disputa de projetos 
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políticos, com especial destaque para os que tangem a questão de gênero e da 

sexualidade na educação.  
Palavras Chaves: Gênero, Educação e Laicidade. 

 

A relação intrínseca estabelecida entre o campo religioso e o educacional 

não é um fenômeno novo a ser analisado, mas certamente os contornos 

adquiridos pela questão nos últimos dez anos, a visibilidade social alcançada e 

o surgimento de diferentes formas de influência junto aos governos mantém esse 

tema no rol de relevância em uma análise atual da política pública de educação 

no Brasil.  

Com base nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo examinar 

de que forma este debate, qual seja o da ação direta de agentes e instituições 

religiosas em torno de temas educacionais, manifestou-se ao longo do contexto 

e do processo de elaboração e aprovação de uma politica educacional recente, 

a saber, o Plano Nacional de Educação - PNE de 2014/2024. Para tal, serão 

apresentadas e apreciadas as principais polêmicas, entre os dois campos 

mencionados, envoltas na tramitação e a aprovação deste PNE.  

Analisando os discursos proferidos tanto pelo segmento religioso quanto 

por agentes do campo politico e educacional ao longo do período de tramitação 

do plano, em meio aos embates, até a aprovação do texto final sancionado, 

buscamos desvendar os principais argumentos utilizados na sustentação das 

posições e defesas dos representantes destes campos em análise nesta tese, 

bem como expor o papel influente e determinante desempenhado por parcela 

expressiva do campo religioso brasileiro na formulação das políticas públicas de 

educação hoje.  

Antes de iniciar a crítica do PNE vigente, entendemos que para uma 

melhor compreensão do seu contexto de elaboração será necessário apresentar 

uma breve reconstituição histórica da trajetória envolvendo a aprovação de 

planos educacionais para o país. Com este resgate queremos oferecer 

perspectivas analíticas, acerca da origem, da institucionalização e das 

mudanças sofridas pelo Plano Nacional de Educação no Brasil até a chegada ao 

modelo e ao debate atual. 

Desde o período imperial, ocorreram estratégias de implementação de um 

Plano Nacional de Educação. Fato que demonstra que o interesse em 



estabelecer diretrizes, metas e especialmente definir atribuições sempre esteve 

presente no interior tanto dos campos educacional e político brasileiros. 

Entretanto, optamos por situar neste capítulo o surgimento deste planejamento 

educacional brasileiro a partir da criação do Conselho Nacional de Educação – 

CNE, que dentre suas atribuições estava a de elaborar um Plano para educação. 

Outro elemento importante para definição deste marco temporal foi a eclosão de 

uma série de movimentos educacionais, dentre eles a divulgação do “Manifesto 

dos Pioneiros” (1932), bem como as reformas significativas em termos da 

representação educacional na estrutura governamental empreendidas neste 

período.  

A partir deste período buscamos desenvolver a análise da trajetória do 

PNE percorrendo os principais marcos históricos referentes a um planejamento 

nacional para educação brasileira até a elaboração do PNE/2014. É importante 

mencionar que os debates acerca de um modelo de educação a ser adotado 

pelo país e sua representação em documento como o PNE estiveram muitas 

vezes relacionados à questão moral. Ou seja, ao longo dos diferentes momentos 

de discussão do papel da educação, prevaleceu a ideia de que caberia ao campo 

educacional a definição de normais sociais e de valores universais para regerem 

a conduta humana em sociedade. Soma-se a isto a identificação da forte 

presença e atuação do segmento religioso ao longo de toda esta trajetória, fato 

de especial interesse para análise o qual este trabalho se propõe a realizar. 

 
1. O manifesto dos pioneiros e a demanda por um Plano nacional 

A proposta de um Plano Nacional de Educação com objetivo de coordenar 

e fiscalizar a política educacional de médio e longo adquire forma e força na 

década de 1930, com o trabalho desenvolvido pela Associação Brasileira de 

Educação – ABE, com a institucionalização do Conselho Nacional de Educação 

- CNE, por meio do Decreto nº 19.850 de 1931, e da divulgação do “Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova”, em 1932. 

O contexto educacional deste princípio da década de 1930, início do 

governo provisório de Getúlio Vargas, era de reaproximação do Estado com a 

Igreja Católica e uma ruptura do princípio da laicidade que fora implantado com 



a proclamação da República1. A frente deste movimento de estreitamento da 

relação estava Francisco Campos, que assumiu o Ministério da Educação e 

Saúde. Este, sempre atuou na defesa de ideias autoritárias e antiliberais e 

acreditava que a presença católica na educação, inclusive através de uma 

disciplina específica, seria capaz de combater as ideologias internacionais de 

esquerda e dar sustentação a um ideal nacionalista (Cunha, 2007). 

A mobilização contra esta presença religiosa na educação pública e a oferta 

do ensino religioso nas escolas públicas, contou com diversos educadores, 

assim como personalidades de diferentes áreas, entre estes, destacaram-se 

figuras como: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Cecília 

Meireles.  

Cabe destacar que mesmo ainda sendo claramente majoritária e hegemônica 

no cenário religioso, a Igreja Católica não possuía mais total ingerência sobre o 

Estado. Assim, apesar da reaproximação promovida pelo governo Vargas a 

configuração social do país já não era mais a mesma dos tempos do Império e 

da Primeira República. O que se conformou nesse momento foi uma 

“colaboração recíproca” entre Estado e Igreja Católica, o que não implicou 

necessariamente uma aliança entre as partes (Mendonça, 2009). Conforme 

veremos ao longo deste capítulo, esta relação não se dará mais por meio da 

imposição das posições defendidas pelos agentes católicos. A interferência na 

temática educacional e em seus debates será remodelada e vai adquirindo novos 

contornos.  

Outros dois pontos relevantes para o campo educacional, que surgiram 

concomitantemente com o embate entre educadores e agentes políticos pró-

ensino laico e os representantes católicos e agentes governamentais, foi a 

criação da Associação Brasileira de Educação – ABE e o Conselho Nacional de 

Educação em 1931. Embora precedido por Conselhos de Instrução Superior no 

Império e também na República, pelo Conselho Nacional de Ensino, a partir de 

                                                        
1. Na Constituição republicana de 1891, a religião passou a constituir assunto privado, e o 

ensino religioso foi vedado nas escolas oficiais. Esta Constituição determinou a 
neutralidade do Estado, no sentido de não subvencionar ou não adotar cultos religiosos, 
bem como não lhes embaraçar o funcionamento, proibindo qualquer dependência ou 
aliança entre o culto e seus representantes. A Constituição Federal brasileira de 1891, 
não fez menção a Deus, e separou a esfera pública da esfera privada.  



1925, será no recém criado CNE que aparecerão no conjunto de suas 

atribuições, o que poder-se-ia denominar a elaboração de um PNE (Cury, 2010).  

É fundamental dizer que a criação da ABE, ainda em 1924, foi de extrema 

relevância para o direcionamento das mudanças que se fizeram no sistema 

educacional escolar na segunda metade da década de 1920 e, principalmente, 

na primeira metade da década seguinte. Depois dela, passou a existir um espaço 

na sociedade civil onde se discutiam as políticas educacionais elaboradas pelo 

Estado e se elaboravam sugestões (Xavier, 2002). 

A ABE é uma associação da sociedade civil, de adesão voluntária, que à 

época reunia professores e interessados em educação, fossem jornalistas, 

políticos, escritores ou funcionários públicos. Fora do Rio de Janeiro, onde se 

localizava sua sede, a filiação à entidade se fazia por meio das seções regionais 

que gozavam da mais ampla autonomia (Xavier, 2002). A atuação da associação 

se dava por meio de encontros, onde se discutiam temas de educação, de 

cursos, de publicações, de pesquisas, e, principalmente, por meio de 

conferências ou congressos nacionais de educação que abordavam temas 

específicos. 

Podemos dizer que o ponto culminante da atuação da ABE ocorreu em 1932 

quando da realização da na V Conferência Nacional de Educação. A mesma 

tinha entre os principais objetivos debatidos pelos educadores presentes a busca 

da unidade, mas por meio da aplicação da doutrina federativa e 

descentralizadora, que considerasse as condições geográficas do país e a 

necessidade de adaptação crescente da escola aos interesses e às exigências 

regionais.  

É neste mesmo período que começa a tomar forma e expressão o primeiro 

Plano Nacional de Educação. Conforme atesta Fernando de Azevedo, coube a 

esta Conferência “apreciar sugestões de uma política escolar e de um plano de 

educação nacional para o anteprojeto da Constituição” 2 (Azevedo, 1963). Com 

resultado direto houve a elaboração de um anteprojeto do capítulo da educação 

                                                        
2. Em 1932 houve a chamada “Revolução Constitucionalista”, movimento armado ocorrido 

no Estado de São Paulo, que tinha por objetivo a derrubada do governo 
provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição. Com seu 
término, Getúlio se reconcilia com São Paulo. Assim, apesar da derrota militar, as 
lideranças paulistas consideraram ter obtido uma vitória moral, já que garantiram 
eleições para a Assembleia Nacional Constituinte no ano seguinte. 



para a nova Constituição prometida por Vargas e um esboço de um Plano 

Nacional de Educação.  

Cumpre mencionar, que as conferências realizadas pela ABE 

representaram um espaço direto de confronto de duas correntes opostas: a dos 

reformadores, que brigavam pelos princípios de uma educação laica, gratuita e 

para todos, e o campo católico, que viam na interferência do Estado um perigo 

de monopólio e na laicidade uma afronta aos princípios da educação católica 

(Romanelli, 2005).  

De um modo geral, pode-se dizer, então, que foi nessa conjuntura polarizada 

entre agentes católicos e os grupos preocupados em ampliar as oportunidades 

educacionais e renovar os métodos de ensino (Cury, 2010) que houve a 

publicização do já referido “Manifesto dos Pioneiros pela Educação Nova”, em 

1932, com o sugestivo título “A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao 

Governo”.  

O manifesto apresentava que um dos pilares da reconstrução nacional 

deveria ser por meio de um plano de reconstrução educacional. 

 
“No plano de reconstrução educacional, de que se esboçara aqui apenas 
suas grandes linhas gerais, procuramos, antes de tudo, corrigir o erro 
capital que apresenta o atual sistema (se é que se pode chamá-lo de 
sistema), caracterizado pela falta de continuidade e articulação do 
ensino, em seus diversos graus, como se não fossem etapas de um 
mesmo processo, e cada um dos quais deve ter seu “fim particular”, 
próprio, dentro da “unidade do fim geral da educação” e dos princípios e 
métodos comuns a todos os graus e instituições educativas” (Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova, 1932). 

 

A reconstrução do sistema educacional brasileiro, segundo o manifesto, 

também passaria necessariamente pela a laicidade como um dos princípios 

fundamentais do ensino público: 
“A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e 
disputas religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o 
educando, respeitando-lhe a integridade da personalidade em 
formação, à pressão perturbadora da escola quando utilizada como 
instrumento de propaganda de seitas e doutrinas". (Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, 1932). 

 

O manifesto solicitava ainda uma ação mais objetiva da parte do Estado. 

Para tanto, reivindica em seu texto o direito de cada individuo a ter educação 



integral ofertada pelo Estado, devendo este reconhecer e proclamar o dever de 

considerar a educação, como uma função social e eminentemente pública.  

Ao proclamar a educação como um direito individual que deve ser 

assegurado a todos, sem distinção de classes e situação econômica; ao afirmar 

ser dever do Estado assegura-la, principalmente através de escola pública 

gratuita, obrigatória e laica, e, finalmente, ao opor-se à educação-privilégio, o 

Manifesto trata a educação como um problema social (Xavier, 2002). Além disso, 

o documento já identificava a necessidade da formulação de uma política 

educacional para todo o país, com um plano para sua execução, que tivesse 

continuidade ao longo dos anos e fosse além do tempo de uma gestão 

governamental. 

Esta preocupação com um projeto nacional de educação, presente nos 

discurso dos educadores, nos movimentos e conforme já referido no “Manifesto 

dos Pioneiros”, também influenciou a elaboração da Constituição de 1934, a qual 

estabeleceu como uma das competências do governo federal, “fixar o plano 

nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, 

comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o 

território do país” (Cury, 2010). 

A Constituição de 1934 também instituiu os sistemas de ensino e os 

conselhos de educação, atribuindo ao Conselho Nacional de Educação, que 

deveria ser reformulado em função das novas atribuições constitucionais, a 

competência precípua de elaborar o Plano Nacional de Educação: Art. 150, 151 

e 152 - Compete à União:  
“a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos 
os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a 
sua execução, em todo o território do País; b) (...) Parágrafo único - O 
plano nacional de educação constante de lei federal, nos termos dos arts. 
5º, nº XIV, e 39, nº 8, letras a e, só se poderá renovar em prazos 
determinados, e obedecerá às seguintes normas...; Compete aos 
Estados e ao Distrito Federal organizar e manter sistemas educativos 
nos territórios respectivos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela 
União; Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, 
organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para 
ser aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas 
que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas educativos 
bem como a distribuição adequada dos fundos especiais.” (Constituição 
Federal do Brasil, 1934). 

 



Como se vê parte dos dispositivos constitucionais referentes à educação 

traduziam algumas das principais postulações do “Manifesto dos Pioneiros”, 

especialmente as que atribuíam ao CNE à função da organização sistêmica da 

educação nacional, através de um Plano Nacional, superando a praxe corrente 

de reformas fragmentadas e desarticuladas (Nagle, 1976). Assim, essa 

caracterização de um sistema educacional articulado se manteve presente na 

elaboração do Plano apresentado pelo recém-instituído CNE.    

No ano da aprovação da nova Constituição Gustavo Capanema3 assumiu o 

Ministério da Educação, firmando-se um pacto político entre Getúlio Vargas, e a 

Igreja Católica (Bento, 2008). Segundo este acordo, a Igreja daria ao governo 

apoio político e receberia em troca a aprovação das chamadas “emendas 

religiosas” na Constituinte de 1934, que incluía, entre outras coisas, a 

obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas.  

Assim, mesmo com a defesa do ensino público laico figurando dentre os 

principais pontos do manifesto de 1932 e a resistência de alguns setores mais 

progressistas do campo educacional, a pressão de grupos católicos que 

gozavam de prestígio social e a atuação de organizações, como a Liga Eleitoral 

Católica - LEC4, fez com que a Igreja Católica saísse vitoriosa e conseguisse a 

presença da disciplina ensino religioso de oferta obrigatória na nova Carta 

Magna. 

Podemos dizer, então, que a faceta talvez mais significativa da gestão de 

Capanema no Ministério da Educação, hoje frequentemente esquecida, foi sua 

intima associação com os setores mais militantes e conservadores da Igreja 

                                                        
3Gustavo Capanema foi Ministro da Educação de 1937 a 1945 e foi responsável por uma 
série de projetos importantes de reorganização do ensino no país, assim como pela 
organização do Ministério da Educação em moldes semelhantes ao que ainda é hoje. O 
apoio dado por Capanema a grupos intelectuais e, mais especialmente, a arquitetos e 
artistas plásticos de orientação moderna, contribuiu para cercar sua gestão de uma imagem 
de modernização na esfera educacional. Outra característica importante de sua gestão foi a 
vinculação com os setores mais conservadores da Igreja Católica no Brasil. 
4. Em 1932 o Cardeal Dom Sebastião Leme com o objetivo de articular-se com o mundo 

da política criou a Liga Eleitoral Católica (LEC). Congregando intelectuais e segmentos 
da classe média, a LEC teve uma participação expressiva nas eleições de 1933 para a 
Assembleia Nacional Constituinte. Sua atuação consistiu em supervisionar, selecionar e 
recomendar ao eleitorado católico os candidatos aprovados pela Igreja, mantendo uma 
postura apartidária. Numerosos deputados foram eleitos com o apoio da LEC, entre eles 
Luís Sucupira, Anes Dias, Plínio Correia de Oliveira e Morais Andrade. 



Católica naqueles anos (Bento, 2008), representada por Alceu Amoroso Lima, 

Padre Leonel Franca e, como figura central, o Cardeal Leme, do Rio de Janeiro.  

Como consequência deste acordo político através do Ministério da Educação, 

a Igreja Católica passou a aceitar uma presença muito mais ativa do Estado na 

educação do que normalmente o faria (Bento, 2008). Cumpre mencionar que 

dentre os principais pontos de debate sobre educação no Brasil, nestes anos, 

estava à defesa da educação pública versus educação privada que, oriundo da 

Europa, marcava a oposição entre os defensores do ensino leigo, universal e 

público e a Igreja, defensora do ensino privado e confessional (Mendonça, 2009). 

Com este pacto, a Igreja cessou seus ataques à interferência do Estado na 

Educação, passando a trabalhar para que esta educação pública tivesse a forma 

e os conteúdos que ela considerava adequados (Bento, 2008).  

Ainda sobre a relação do Ministro da Educação com os setores católicos mais 

conservadores à época, é importante destacar que Capanema preparou, sob a 

influência de Alceu Amoroso Lima5, o projeto de um Estatuto da Família, 

extremamente retrógrado, que pretendia proibir o trabalho feminino e exercer 

forte censura sobre todos os meios de comunicação, impedindo a difusão de 

ideias e informações que pudessem ameaçar o papel tradicional da mulher na 

família, e sua função reprodutiva (Rocha, 2000). A ideia central era de que a 

prosperidade, o prestígio e o poder de um país dependiam da sua população e 

de suas forças morais: a família era a fonte geradora de ambos. No dizer do 

preâmbulo do projeto a família é a maior base da política demográfica e ao 

mesmo tempo a fonte das mais elevadas inspirações de estímulos morais 

(Bento, 2008). 

A educação cumpriria um papel fundamental na garantia deste projeto e desta 

compreensão sobre o desenvolvimento do Estado brasileiro.  Desta forma, 

Capanema e Amoroso Lima defendiam a ampliação do papel da Igreja na 

trajetória política do país, principalmente no que diz respeito às questões 

pedagógicas vinculadas à educação.  A educação deveria inculcar os valores 

morais indispensáveis para manutenção da ordem pública (Rocha, 2000). 

                                                        
5. Crítico literário, professor, pensador, escritor e líder católico brasileiro. Foi Conde 

Romano, pela Santa Sé e participou da fundação da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. Também foi reitor da então Universidade do Distrito Federal, 
atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também membro do Conselho 
Nacional de Educação. Teve relação direta e estreita com Capanema. 



Portanto, segundo Alceu Amoroso Lima, a educação deveria ter uma função de 

ascese, ou seja, elevar o espírito humano ao melhor que este possa ser 

desenvolvido: a sabedoria. A educação deveria ser “integral”, ou seja, deveria 

promover a alma humana ao grau mais elevado de cultura, de civilização e 

sabedoria conquistada pela humanidade através da religião cristã.  

Acreditamos que esta acomodação entre a Igreja e o Estado fez com que 

perdesse muito de sua nitidez o confronto entre a Igreja e os defensores do 

ensino público e laico.  O forte conflito ideológico que contrapunha, por exemplo, 

Anísio Teixeira a Alceu Amoroso Lima, não correspondia oposição total, já que 

ambos defendiam, ainda que por caminhos distintos, um papel crescente do 

Estado no estimulo e controle da educação nacional (Rocha, 2000).  

E foi nesta conjuntura que, em fevereiro de 1937, Capanema remeteu ao 

plenário do Conselho um questionário com 213 questões no todo, dividido em 12 

Títulos e sob esses um total de 13 capítulos, por sua vez, subdivididos em 

seções e subseções (Cury, 2011), cujo objetivo era embasar a elaboração do 

Plano Nacional de Educação. Este documento foi remetido a múltiplas 

associações, personalidades ligadas à educação, escolas de ensino superior e 

médio, etc, de acordo com as 18 comissões temáticas criadas no âmbito do CNE. 

As respostas das instituições e dos educadores às questões propostas serviram 

de base para o texto a ser apresentado pelo CNE e, de acordo com Osório 

(1943), formariam um conjunto de 9 (nove) volumes onde encontrar-se-ia 

também o PNE tal como redigido pela Comissão de Redação. 

O texto tramitou pelas Comissões encarregadas das funções convencionais 

do CNE, mas também por outras 20 (vinte) Comissões Especiais que foram 

constituídas organizadas e divididas pelo Ministro, de acordo com assuntos 

pertinentes ao Plano (Cury, 2011). Coube ao representante da Comissão de 

redação final, Lourenço Filho, também constituída por Amoroso Lima, Reinaldo 

Porchat, Pe. Leonel Franca e Raul Leitão da Cunha, propor o encaminhamento 

de elaboração do PNE e a ordem dos trabalhos no Congresso.  

Já tramitando na Câmara dos Deputados, o Plano recebeu um parecer do 

deputado Raul Bittencourt, relator da matéria. Em seu texto, ele constata que, 

pela primeira vez, o Parlamento vai examinar um Plano de Educação comum a 

todo o país e entrosado com os sistemas educativos estaduais. E, nesse sentido, 

cumpriria discutir se ele deveria ser votado globalmente nos termos Constituição 



de 1891 ou deveria ser emendado por cortes, alterações e adições (Saviani, 

1999). 

A questão central para o deputado estava na relação entre as diretrizes 

nacionais e a liberdade dos estados. Neste sentido afirmou: 

  
“Equivalentemente, na esfera educacional, os Estados gozam, agora, de 
liberdade para legislarem sobre o ensino de qualquer grau, respeitando 
apenas as diretrizes gerais da educação nacional, espécie de princípios 
educacionais, que limitam a autonomia dos Estados, no âmbito do 
ensino. ... A União legislará em gênero, sem descer a minúcias de 
efetivação concreta, os Estados legislarão em espécie, particularizando 
até onde convier, e obedecendo sempre às normas gerais impostas pela 
legislação federal. ( Saviani, 1999) 
 

O referido deputado ainda argumentou que o projeto não obedecia ao espírito 

da Constituição em elaboração. A conclusão de Bittencourt foi de que o projeto 

do plano nacional de educação, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação 

e remetido à Câmara pelo Presidente da República, suscitava controvérsias de 

ordem jurídica, pedagógica e prática, exigindo completa remodelação de 

estrutura, embora abrigasse aproveitáveis sugestões. Ainda afirmou que não 

bastaria somente uma revisão, mas que seria preciso um substitutivo integral 

(Saviani, 1999). 

Contudo, a Comissão Especial do PNE era a mesma que a Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e em agosto de 1937, o deputado 

Fernando Magalhães declarou voto a favor da votação em globo do Plano 

Nacional de Educação. Outros deputados como, Antônio de Góes, Alberto 

Álvares, Pedro Calmon, Negrão de Lima, Moacyr Barbosa e Monte Arraes 

contestaram a interpretação de Raul Bittencourt e também votaram a favor da 

votação global do Plano. Mas, em decorrência da suspensão dos trabalhos da 

Câmara dos Deputados, onde o Plano estava em estudo, e do fechamento de 

todos os poderes representativos, com início a ditadura do Estado Novo6, não 

houve prosseguimento no estudo e na aprovação do PNE.  

                                                        
6 Com alegação de um suposto plano comunista para tomada do poder, que ficou conhecido 
como Plano Cohen, com a instabilidade política gerada pela Intentona Comunista e com o 
receio de novas revoluções comunistas, Getúlio Vargas deu um golpe de estado e instaurou 
um regime político ditatorial denominado “Estado Novo”, que durou até 29 de 
outubro de 1945. 



Por fim, é importante registrar que no período analisado, primeiros anos da 

década de 1930, em função da perda de espaços políticos e de privilégios 

sociais, os setores conservadores se mobilizaram para retomar estes espaços 

perdidos. A grande representante desta tradição conservadora que pretendia 

retomar seus espaços na política brasileira foi a Igreja Católica, que desde o 

início dos anos vinte procurou se organizar e reivindicar mais espaço. Conforme 

vimos, na década seguinte ela restabelece seu vínculo com o Estado brasileiro 

e passa a atuar de forma mais direta na formulação e aprovação das políticas 

públicas de educação.  

 
2.  O PNE nas ditaduras: Estado Novo e militar 

No Estado Novo, através do Decreto nº 6788, o Presidente Vargas 

convocou a primeira Conferência Nacional de Educação para discutir dentre 

outras temas a organização, difusão e a elevação da qualidade do ensino 

primário e normal e do ensino profissional. No entanto, questões de ordem 

políticas nacionais e internacionais – declaração de guerra à Itália e Alemanha 

em 1942 e organização da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em 1943 – as 

conferências não tiveram prosseguimento e o Código Nacional de Educação não 

chegou a ser elaborado. 

Vale destacara que neste período da história brasileira as propostas de 

organização da educação assumiram um caráter moralista, no sentido de que 

caberia a escola à formação do cidadão de bons costumes e ético, o que estaria 

expresso através do Código da Educação Nacional, que estabeleceria os 

princípios fundamentais, os valores aos qual a educação deveria servir e que 

deveriam reger e orientar toda a educação nacional. 

Entretanto, esta concepção de educação, imposta no cenário nacional devido 

ao regime político ditatorial, enfrentou ao longo todo período do Estado Novo a 

resistência de diversos grupos de educadores, com destaque mais uma vez para 

a atuação da ABE. Com a retomada parcial do período democrático em 1945 

houve a realização do IX Congresso Brasileiro de Educação tendo como objetivo 

o estudo e o planejamento da educação nacional em todos os graus. Os debates 

e o documento final deste encontro contribuiriam com a discussão do novo texto 

educacional da Constituição de 1946 que encontrava-se em elaboração.  



A nova Constituição estabeleceu, então, em capítulo sobre educação, que 

competiria à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

Também manteve a organização dos sistemas de ensino e estabeleceu o 

princípio da cooperação da União com auxílio pecuniário para o desenvolvimento 

dos sistemas de ensino estaduais e do Distrito Federal. 

Este quadro somente foi alterado no governo de Juscelino Kubitschec, 

quando ganhou força no Brasil ideal relacionado a um Plano Nacional de 

Desenvolvimento, também conhecido como Plano de Metas.  Nesta perspectiva, 

a educação constituía a meta 30 (trinta), situada como demanda derivada, com 

o objetivo de intensificar a formação de pessoal técnico e orientar a educação 

para o desenvolvimento.  

Neste mesmo período, o Congresso Nacional encontrava-se em volta com 

a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A 

tramitação de tal legislação foi marcada mais uma vez por cisões recorrentes no 

campo educacional, a saber, entre liberais e conservadores, entre privatistas e 

publicistas e entre ensino laico e religioso (Nagle, 1976). Soma-se, neste 

momento, a estas disputas à questão do planejamento educacional. A discussão 

neste ponto girou em torno da associação ou não entre Lei e Plano.  

Este cenário se mantém até a década de 1960 quando foram promovidas 

algumas iniciativas de mudanças no campo educacional e novamente de 

aprovação de um PNE. Assim, foi elaborado um novo esboço de Plano pelo 

Conselho Nacional de Educação. Este, voltado à aplicação dos recursos federais 

para a educação. No entanto, foi abandonado antes sequer de encaminhado ao 

Legislativo.  Contudo, no ano seguinte, foi aprovada a Lei nº 4.024, conhecida 

como primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

Destaca-se que na primeira LDB estabeleceu-se que os recursos destinados 

à manutenção e desenvolvimento do ensino pelo art. 169 da Constituição de 

1946, fossem distribuídos em Fundos para cada setor, atribuindo ao Conselho 

Nacional de Educação a competência de elaborar o plano de aplicação de cada 

fundo. Cumprindo o estabelecido, em setembro de 1962 foi encaminhado ao 

MEC o Plano Nacional de Educação, referente aos Fundos Nacionais de Ensino 

Primário, Médio e Superior. Tal Plano, que teria validade de 8 (oito) anos, definiu 

metas quantitativas e qualitativas para cada nível de ensino para o período de 



1963-1970, bem como normas reguladoras de aplicação de cada fundo e plano 

de aplicação dos recursos para o ano de 1963. 

Nesta perspectiva, a Constituição de 1967 atribuiu à União competência 

para elaborar planos nacionais de educação e saúde. No mesmo ano o Decreto 

nº 60.610 atribuiu à Secretaria Geral do MEC a incumbência de elaborar o Plano 

Nacional de Educação e Cultura a ser submetido ao Congresso Nacional. 

Durante o período do regime militar houve 3 (três) PNDs que foram orientados 

pelo binômio segurança e desenvolvimento. Como cada Plano deste exigia 

planejamentos setoriais, no que tange a educação, também foram elaborados e 

aprovados três Planos Setoriais de Educação e Cultura (PSECs). Houve ainda 

um último PND aprovado já no Governo Sarney e que foi denominado de Plano 

Nacional de Desenvolvimento da Nova república (I PND/NR).  

 

3.  A constituição cidadã e um novo Plano para a educação brasileira 

A proposta dos Planos de Desenvolvimentos e setoriais só foi substituída no 

final dos anos 80, quando em seu lugar começou a prevalecer à concepção do 

planejamento estratégico, ou seja, as políticas e diretrizes como responsáveis 

por indicar o rumo a ser seguido. Os ideais envoltos no planejamento estratégico 

também colocaram os atores sociais como protagonistas deste processo de 

elaboração e de planejamento, trazendo ainda a questão da participação social 

e da corresponsabilidade. 

E foi essa a tônica da Constituição cidadã de 1988, a participação social na 

formulação das políticas públicas. Cumpre registrar, que até então, os momentos 

de participação eram de pessoas e lideranças, como no Manifesto dos Pioneiros, 

ou de agentes governamentais. Com este novo conceito de participação passou-

se a garantir espaço para a pluralidade das vozes articuladas por meio das 

entidades da sociedade civil organizada. Ainda é importante destacar que nesta 

nova configuração da participação ganha ênfase a questão da formulação das 

políticas públicas como políticas de Estado.  

No que tange a educação, esta questão da participação pôde ser 

percebida através da influência do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

(FNDEP), que havia atuado intensamente na Constituinte e voltou a articular-se 

em torno da elaboração desta nova LDB. Para isso, organizou Fóruns Estaduais, 



inúmeros seminários e congressos. Após discussões infindáveis e muitas 

reviravoltas no Congresso, incluindo novo pleito eleitoral e como ele a eleição de 

atores diferentes e a saída de cena de outros que até então lideravam e 

conduziam o projeto da LDB, surgiram novas propostas e novos relatores. O 

resultado foi que o chamado “projeto da sociedade civil” sucumbiu e prevaleceu 

outro de origem do Executivo.  Este, que teve como relator Darcy Ribeiro, foi que 

veio a ser aprovado constituindo a atual LDB (Lei nº 9.394/96). 

A nova LDB passou a disciplinar as competências dos sistemas de ensino, 

em regime de colaboração e atribuiu à União a competência de elaborar o Plano 

Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. No tange ao PNE, atribuiu ao CNE a competência de “subsidiar a 

elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação” e 

delegou a União o prazo de um ano a partir de sua publicação para encaminhar 

ao Congresso Nacional uma proposta de PNE com diretrizes e metas para os 

dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos7.  

Após um longo período de tramitação o PNE finalmente foi sancionado, mas 

teve 9(nove) metas que incidiam sobre questões de financiamento vetadas por 

recomendação da área econômica do governo. Vale registrar que de todas as 

metas vetadas pelo governo apenas uma era procedente do projeto do 

Executivo. As demais eram todas originárias de propostas da Sociedade ou de 

Emendas Parlamentares.   

O fato é que a trajetória do planejamento educacional até o ano 2000, 

conforme tratado até aqui neste texto, foi marcada pela polarização presente no 

campo educacional desde os primórdios do século XX entre os privatistas e os 

defensores da educação pública, gratuita e laica. No período seguinte a 

redemocratização do país soma-se a esta cisão os embates entre governo e 

sociedade civil.  

 

                                                        
7 Em 1990 ocorreu a Conferência Mundial de Educação Para Todos, realizada em 
Jomtien, na Tailândia. Nela o Brasil assumiu compromissos com as resoluções 
aprovadas pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial. Estas resoluções orientaram o 
Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) apresentado pelo MEC. O Plano 
contemplava, somente, a educação básica e voltava-se para a ampliação da oferta e 
melhoria da qualidade da educação fundamental, de forma a satisfazer as necessidades 
básicas de aprendizagem. 



4. PNE 2001-2011 

Na primeira década do século XXI diretrizes e metas para a educação 

nacional constituíam um dos temas centrais de discussão no campo educacional 

brasileiro e que consequentemente esteve refletido no PNE de 2001-2010.  A 

educação, discussão central das políticas públicas nacionais dos anos 2000, 

tinha ainda neste período como meta trabalhar a necessidade e a importância 

da organização do sistema nacional de educação para a efetivação do Regime 

de Colaboração. E foi ainda nesse contexto de articulação de um sistema 

nacional e de reflexões sobre o papel dos entes que teve início a elaboração da 

proposta do Plano Nacional de Educação 2011-2020. 

Este novo processo de construção de um plano nacional contou, desta 

vez, com contribuições do CNE e também da Conferência Nacional de Educação 

(Conae/2010).  Da mobilização e da participação social derivaram deliberações 

que indicaram as metas e estratégias da proposta no novo PNE.  Disputas 

politicas no Congresso Nacional fizeram com o que o Plano permanecesse mais 

de dois anos tramitando. Por isso, o novo PNE somente foi aprovado e 

sancionado em 2014. Entre as disputas centrais envoltas em sua tramitação 

estavam à questão da destinação de 10% do PIB para educação e 50% dos 

recursos do Pré-Sal, a questão dos fundos de financiamento e também os 

embates referentes à presença da questão de gênero no texto original remetido 

ao Congresso. Este último item em especial é de interesse deste estudo, visto 

que o conflito foi gerado pela atuação direta de agentes do campo religioso nos 

debates referentes ao PNE. 

Quanto à última polêmica envolvendo a questão de gênero o texto sofreu 

alterações no Senado que foram mantidas pela Presidenta Dilma Roussef, com 

destaque para o Artigo 2º item III que tratava no texto original da “superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, 

regional, de gênero e de orientação sexual”. Após atuação enfática bancada 

religiosa, de lobby fortíssimo para retirar de todo plano aquilo que vieram a 

chamar de “ideologia de gênero” e mobilização social o texto foi alterado para 

“formas de discriminação”, de forma genérica e sem mencionar gênero, raça ou 

orientação sexual no documento. 



Em torno desta questão, travou-se uma disputa ao longo de um ano 

(2013/2014) entre movimentos sociais, educadores e demais agentes do campo 

educacional, bem como parcela dos representantes parlamentares relacionados 

com um campo mais progressista e a denominada bancada religiosa no 

Congresso Nacional e representantes de movimentos e agrupamentos 

conservadores. Tal disputa, que se deu de maneira intensa no segmento 

institucional, especialmente entre os parlamentares, ganhou contornos também 

na sociedade civil. Com presença do debate nos meios de comunicação e nas 

redes sociais a questão chegou até a população. É importante mencionar 

também, que houve mobilização social de ambas as partes envolvidas na 

disputa, o que refletiu inclusive em campanhas e na presença destes 

movimentos em audiências e no plenário da Câmara. 

5.  A constituição de um discurso em torno da “ideologia de gênero” 

Conforme já mencionado, o PNE atual teve sua tramitação iniciada ainda em 

2012 e contou com disputas acirradas com destaque para o Art.II que 

originalmente dizia: “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”. Este 

artigo foi alvo direto da ação de agentes do campo religioso e de seus 

representantes no parlamento. Entre os argumentos apresentados por estes 

agrupamentos estavam o de que não cabe à escola trabalhar estas temáticas, 

mas sim reforçar os valores morais e de cidadania.   

Nesta perspectiva, outros pontos do Plano também sofreram alterações ao 

longo da tramitação no Congresso Nacional. Foi o caso do Art. 2º Inciso V, onde 

foi acrescida a menção a valores éticos e morais da sociedade. Além disso, 

incluíram expressões como “valores morais”, “ética” e “formação integral do 

cidadão”.  No Artigo V, por exemplo, foi substituído o item que mencionava a 

formação para o trabalho e para a cidadania; por formação para o trabalho e 

para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta 

a sociedade. Mudanças textuais que foram acompanhadas de intenso debate 

pautado centralmente no discurso da defesa da moralidade e da educação como 

redentora destes valores.  

Também houve a mudança ao longo de todo texto do Plano, que foi 

sistematizado a partir dos debates e documentos aprovados no processo de 



Conferência de educação de 2010, nas flexões de gênero da língua portuguesa. 

Foi suprimido, em todo o texto, da flexão de gênero, adotando a forma genérica 

masculina. No texto original, sempre ao fazer referência ao profissional de 

educação ou ao conjunto de alunos havia a preocupação em garantir que se 

escrevesse tanto no masculino quanto no feminino. A referência aos dois 

gêneros nos textos e nas falas é uma luta dos movimentos feministas que 

remontam a década de 1990. Diversos movimentos que atuavam no combate a 

opressões específicas, como negros, mulheres, homossexuais etc, passaram 

reivindicar de forma muito expressiva as políticas de reconhecimento e de 

autodeterminação. Neste sentido, tornou-se parte da pauta feminista a afirmação 

e a visibilidade através da linguagem.  

Este reconhecimento também passa pela desconstrução da suposta 

neutralidade da forma masculina no uso da língua. Assim, estes movimentos 

vêm enfrentando este debate com o intuito de explanar o fato de que a língua 

reflete a organização e a estrutura social e que, portanto, se uma sociedade é 

machista, sua língua também será. Neste caso, vale lembrar que no início do 

século XX, o direito à inscrição como eleitoras era negado às brasileiras, sob o 

fundamento de que, na lei, a palavra “todos” (os brasileiros, os eleitores), no 

masculino, não incluía as mulheres.  

     Entretanto, no Brasil o tema da linguagem inclusiva de gênero ainda é 

visto como coisa pitoresca. Enquanto isso, em vários outros países avanços 

neste âmbito já foram consagrados. A escritora Benoîte Groult, em seu livro 

“Minha Fuga” relata a batalha travada na França contra o conservadorismo de 

linguistas e acadêmicos, observando que: 
 

“a recusa do feminino faz parte de uma estratégia de conjunto, mais ou 
menos consciente, para retardar essa onda subterrânea que é a 
chegada das mulheres ao poder”. “A anomalia da linguagem reflete uma 
anomalia na sociedade. A linguagem forja a identidade daqueles ou 
daquelas que a falam, quer essa identidade seja nacional, cultural ou 
sexual” (Groult, 2011). 
 

  No Brasil, esta discussão ganha fôlego com a ascensão de uma mulher à 

Presidência da República. Em 2012, foi aprovada a Lei 12605 que determinou o 

emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em 

diplomas. Contudo, tal iniciativa ainda não foi adotada em larga escala e ainda 

enfrenta forte oposição a sua implementação. O fato é que na tramitação do PNE 



pelo Congresso este foi mais um dos elementos de disputa relacionado à 

questão de gênero.  

Estes embates fizeram com que o Plano permanece por mais de dois anos 

em tramitação e ao longo deste período foi intenso o poderio de argumentação 

da bancada religiosa e dos movimentos em prol de uma educação crítica e 

voltada para reflexões e desconstruções sobre os papéis de gênero. O discurso 

dos agentes religioso para justificar suas posições contrárias aos referidos itens 

no projeto foi construído com base no que convencionou chamar de “ideologia 

de gênero”. 

Tal expressão passou a ser utilizada em todos os discursos dos agentes 

conservadores como forma de criticar a posição daqueles que defendiam que a 

inserção da temática no universo educacional brasileiro.  “Ideologia de gênero” 

passou então a representar um segmento que se orienta por valores tradicionais, 

que são contrários a homossexualidade e que negam avanços de direitos 

sexuais e reprodutivos para as mulheres. Estes agrupamentos ainda 

argumentam que ao inserir tal discussão nas escolas haveria o incentivo a 

desconstrução da noção de família e especialmente sustentam a ideia de que a 

escola iria ensinar o “homossexualismo” à criança e jovens. Contra todos estes 

elementos, foi produzido um discurso de coalizão entre diferentes segmentos 

religiosos e que na prática se traduziu na defesa do combate a “ideologia de 

gênero”.  A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) chegou a divulgar 

uma nota em que afirma que "a introdução dessa ideologia na prática 

pedagógica das escolas trará consequências desastrosas para a vida das 

crianças e das famílias". 

   Houve reação por parte dos segmentos progressistas. Uma delas veio 

da iniciativa de Olho nos planos, que lançou uma nota Pública em defesa da 

igualdade de gênero nos planos de educação e por uma educação pública laica 

e democrática. Na nota o grupo manifesta repúdio contra manifestações de 

intolerância e proselitismo religioso nos processos públicos de elaboração e 

revisão de Planos de Educação no Brasil, que visam eliminar a possibilidade de 

debate público sobre estratégias destinadas à superação das desigualdades de 

gênero, de orientação sexual e de raça, entre outras que violam o direito humano 

à educação de milhões de brasileiras e brasileiros.  



No discurso apresentado pelos diferentes segmentos envolvidos na 

defesa da proposta original do Plano aparece como argumento central a 

diferenciação entre ideologia e uso de uma categoria. Para estes agrupamentos 

o conceito de gênero está baseado em parâmetros científicos de produção de 

saberes sobre o mundo. E gênero, enquanto um conceito seria responsável por 

identificar processos históricos e culturais que classificam e posicionam as 

pessoas a partir de uma relação sobre o que é entendido como feminino e 

masculino.  

Durante a votação na Comissão especial sobre o PNE da Câmara dos 

Deputados, que aprovou o texto base, parlamentares e ativistas que 

pressionaram pela retirada das questões do texto levaram cartazes com dizeres 

do tipo “Gênero não!” ou “Não à ideologia de gênero!”. O plenário da Câmara 

também reuniu no dia da aprovação do plano mais de 150 jovens, líderes pró-

vida e famílias católicas contrárias a qualquer referência de gênero ou orientação 

sexual no texto do plano.  Essas famílias e lideranças pró-vida também 

realizaram trabalho junto aos deputados da “bancada religiosa”, através de uma 

petição sobre o assunto que contou com ampla divulgação nas redes sociais. 

Dentre as justificativas apresentadas pelos parlamentares para a retirada das 

questões, estavam o enfrentamento à “ditadura gay” e a "salvação da família”. 

(Tokarnia, 2014) 

Sobre a inclusão da pauta de gênero e orientação sexual no texto do PNE, 

Dom Leonardo Ulrich Steiner, secretário geral da Conferência Nacional dos 

Bispos (CNBB), foi taxativo: “A questão da ideologia de gênero precisa ser 

discutida em outros fóruns. Nós não podemos propor isso como um elemento 

normal dentro de algumas perspectivas de educação no Brasil”. A Igreja também 

se pronunciou oficialmente por meio de nota emitida pelo Arcebispo do Rio de 

Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, onde o mesmo diz: "é importante saber 

que a palavra gênero substitui – por uma ardilosa e bem planejada manipulação 

da linguagem – o termo sexo. Tal substituição não se dá, porém, como um 

sinônimo, mas, sim, como um vocábulo novo capaz de implantar na mente e nos 

costumes das pessoas conceitos e práticas inimagináveis." 

Ainda segundo o Arcebispo, no modelo de sociedade previsto na 

utilização da terminologia gênero e orientação sexual, não existiria mais homem 



e mulher distintos segundo a natureza, mas, ao contrário, só haveria um ser 

humano neutro ou indefinido.  

 
"Vê-se, portanto, quão arbitrária, antinatural e anticristã é a ideologia de 
gênero contida no Plano Nacional de Educação (PNE) e que por essa razão 
merece a sadia reação dos cristãos e de todas as pessoas de boa vontade a 
fim de pedir que nossos representantes no Congresso Nacional façam, mais 
uma vez, jus ao encargo que têm de serem nossos representantes e rejeitem, 
peremptoriamente, a ideologia de gênero em nosso sistema de ensino." 
(Tempesta, 2014) 

 
 

A forte manifestação contra o que denominaram de “ideologia de gênero” 

auxiliou a conquista de um resultado importante para o campo religioso no 

Congresso. O artigo 2º do Plano foi aprovado com o texto antes votado no 

Senado Federal, sem menção a gênero ou orientação sexual, ficando desta 

maneira: III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação.  
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